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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről
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Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
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Schön Péter (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott 

Koszorús László (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz)
Volner János (Jobbik) Hegedűs Tamásnak (Jobbik)
Dióssi Csaba (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)
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Kovács Tibor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)
Rozgonyi Ernő (Jobbik) Schön Péternek (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Banai Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Font Sándor (Fidesz) előterjesztő
Balog Ádám helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagy számban jelen vannak. A
határozatképesség a helyettesítésekkel együtt biztosított, ennek megfelelően hozzá tudunk
látni a témák tárgyalásához. Nem kívánok kiegészítő javaslatot tenni, ennek megfelelően az
eredetit tartanám fenn. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a napirendet. (Szavazás.)
Egyhangúlag támogatta a bizottság a napirendet. Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
módosításáról szóló T/3636. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

Az első napirendi pontunk a költségvetésről szóló törvényjavaslat módosító
javaslatainak a megvitatása. Tisztelettel üdvözlöm Banai Péter helyettes államtitkár urat.
Nézzük az ajánlást.

Az 1-es pontban Nyikos képviselő úrnak van egy módosító indítványa, amely
összefügg a 3-as ajánlási ponttal. Kérdezem a kormány vagy a tárca álláspontját.

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
nem támogatja.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 4 igen szavazattal nem
támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A következő Dancsó József módosító indítványa a 2-es ajánlási pontban, amely
összefügg a 4. és az 5. pontban foglaltakkal. Kérdezem a kormány álláspontját.

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja. Ha elnök úr és a tisztelt bizottság megengedi, egy rövid kommentárt tennék (Dr.
Józsa István: Pont ezt akartam kérni!) a módosító javaslathoz. A módosító javaslat a nemrég
elfogadott MOL-részvénycsomag vásárlása miatti új költségvetési főösszegeket vezeti át a
benyújtott 2011. évi költségvetési törvény módosításán. A sajtóban volt egy olyan visszhangja
ennek a történetnek, hogy a kormány elfelejtette a most tárgyaláson lévő törvényjavaslatban
átvezetni a MOL vásárlása miatti új kiadási-bevételi hiányszámokat. Azért reagálok erre a
dologra, mert ugyan a múlt héten hétfőn elfogadta a MOL vásárlási miatti törvénymódosítást
az Országgyűlés, de az még nem került kihirdetésre, és nem lett hatályos akkor, amikor a
stabilitási tartalék miatti törvénymódosítás benyújtásra került. Vagyis az a törvényjavaslat,
amit tegnap tárgyalt a tisztelt bizottság, és amihez most módosító javaslatokat lehetett
benyújtani a tegnapi nap folyamán, ez a törvényjavaslat nem tartalmazhatta az új kiadási-
bevételi hiányszámokat, hiszen azok még nem voltak hatályosak. Mivel hétfőtől, tegnaptól
hatályosak, ezért már létrejött a lehetősége, hogy a két törvénymódosítás, a MOL miatti
törvénymódosítás, illetőleg a stabilitási tartalék miatti törvénymódosítás összhangban legyen,
és azonos kiadási-bevételi hiányszámokat tartalmazzon. Remélem, hogy a bonyolultsága
ellenére némileg érthető volt az ügy. Köszönöm.

ELNÖK: Magyarul, ez igazából jogtechnikai jellegű módosítás, hogy összhangot
teremtsen a két törvény között a hatálybalépéssel. Alelnök úr, parancsolj!
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DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget. Tényleg a
gondolatomat találta ki az előterjesztő képviselője, mert valóban felmerült bennem, hogy talán
Dancsó Józsefnek jutott eszébe, hogy meg kellene venni a MOL-t, illetve szerepeltetni a
költségvetésben, de hát akkor ezek szerint ez a része jogtechnikai. Arra viszont kérnék
magyarázatot, értelmezést, hogy van itt a 2-es számú ajánlási pontban az említett módosító
indítvány 1. § a) b), c) pont, a c) pont, ami a hiányról szól, az fölmegy jelentős mértékben. Ez
hogy illeszkedik most egyébként a háborús állapotnak tekintett költségvetési hiánycsökkentés
és egyéb – mondjuk, az Unió felé – prognosztizált dolgokhoz? Nem akarom ezt a szót
mondani, hogy vállalt, mert Magyarország teljesen független, szuverén állam, tehát Brüsszel
felé semmit nem vállal Magyarország, csak a saját jól felfogott belátása szerint cselekszik.
Tehát a korábbi elképzelésekhez százalékosan hogyan viszonyul ez a hiányszám, ami itt a c)
pontban szerepel?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Helyettes államtitkár úr, parancsoljon!

BANAI PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen. Az Európai Bizottság és az Európai Unió szervezetei felé vállalt hiánycél az Unió
módszertana szerinti hiánycél. Ez az a hiányszám, amelyet minden nemzetközi szervezet
figyel. Az úgynevezett ESA95 uniós módszertan szerinti hiánycélba nem tartoznak bele a
piaci jellegű műveletek, így nem tartoznak bele a részvényvásárlás miatti kiadások. A logika
az, hogy részvény vásárlásakor az állam nem úgymond egy végleges kiadást teljesít, hanem az
eszközei között egy cserét hajt végre. Készpénzért cserébe kap részvényt. Ugyanígy a másik
ügylet is, hogyha részvényt értékesítenénk, azt sem lehetne elszámolni hiányt érintő
költségvetési bevételi tényezőként. Ez az uniós módszertan. Ezért, mivel a MOL-részvények
vásárlása csak eszközcsere, az uniós módszertan szerinti hiányba, és ezáltal az
államadósságba sem tartozik bele a MOL-részvények vásárlása.

A magyar költségvetési törvény szerinti elszámolás viszont pénzforgalmi szemléletű,
tehát más a módszertana, mint az uniós elveknek, és a részvényvásárlások kiadási
ellenértékét, ami körülbelül 500 milliárd forint, az államháztartási törvény értelmében a
költségvetésben kiadásként kell elszámolni. Ezért növekszik mintegy 500 milliárd forinttal a
magyar pénzforgalmi hiány, és nem növekszik az említett eszközcsere miatt az uniós
módszertan szerinti hiány. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány Dancsó képviselő úr indítványát
támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 22 igen szavazattal
és 2 nem szavazat mellett támogatta. Ezzel az ajánlás végére is értünk. Helyettes államtitkár
úrnak köszönöm szépen a jelenlétet.

A népegészségügyi termékadóról szóló T/3652. számú törvényjavaslat (Dr. Kovács
József és Font Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok
megvitatása)

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami a népegészségügyi termékadóról szóló
törvényjavaslat. Kovács József és Font Sándor képviselők önálló indítványa. Tisztelettel
üdvözlöm Balog Ádám helyettes államtitkár urat a kormány képviseletében és remélem, hogy
időközben be fog futni a képviselő úr is. Font képviselő úr jelen van. Köszönöm.

Az 1-es ajánlási pontban Koncz Ferenc képviselő tesz egy módosítási javaslatot.
Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.
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ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelentkező.) Ilyen
nincs, ennek megfelelően a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 2-es ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! A bizottság 4 igennel
nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 3-as ajánlási pontban Szilágyi László képviselő úr. Kérdezném az előterjesztő
álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. De egy olyan kérdést
feszeget, amit érdemes lesz megvizsgálni. Ebben a formájában nem jó a módosító indítvány, a
hozzáadott, illetve az összes cukor problémáját feszegeti, és ezt valóban tisztázni kell majd.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? Józsa István
alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Nem akarok itt élelmiszer-
biológiai fejtegetésekbe bonyolódni, de hogyha az egésznek egy ilyen egészségvédelmi
megközelítés az indoka, akkor egyetértek Font Sándor úrral, hogy az összes cukortartalom
számít, mert az egészségre nemcsak a hozzáadott van hatással. Úgy gondolom, hogy ebben jó
lenne, ha az előterjesztő segítséget nyújtana, hogy a saját előterjesztésével szemben az eredeti
céljának megfelelő szövegezés kerüljön bele. Köszönöm.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Igen, dolgozunk rajta, olyan kapcsolódó
indítványon, ami ezt a problémát kezelni fogja.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor ilyen kapcsolódó indítvány várható, jelen formájában ezt
viszont nem támogatja sem az előterjesztő, sem a kormány. Kérdezném, hogy ki az, aki ennek
megfelelően támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 2 igen szavazattal a
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.
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A következő Bödecs Barna képviselő úr, a 4-es ajánlási pontban. Kérdezném az
előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom. Itt is egy olyan kérdést
feszeget, amit szakmailag meg kell nézni, hogy a koncentrátumok vajon hány százalékos
gyümölcstartalommal rendelkeznek.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 4 igen
szavazattal a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

Az 5-ös pontban Bödecs Barna képviselő úr. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom ebben a formájában. Egy
elméleti kérdést feszeget, hogy a fehér csokoládé és a kakaó alapú csokoládé egy besorolásba
kerüljenek, egy adómértékbe, vagy pedig elkülönülten. Mindkettőre van logikai magyarázat,
akár az egyikre, akár a másikra, ez egy eldöntendő kérdés lesz, ebben a formájában nem
támogatjuk.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! A bizottság 4 igennel
nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 6-os ajánlási pontban Koncz Ferenc képviselő úr. Kérdezném az előterjesztő
álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelentkező.) A
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 7-es pontban - összefüggésben a 9-essel - Nógrádi Zoltán és Vécsey László
képviselők. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?



- 9 -

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelentkező.) A
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 8-as pontban Szilágyi László képviselő úr. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelentkező.) A
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 10-es pontban Nógrádi Zoltán és Vécsey László képviselők. Kérdezném az
előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelentkező.) A
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 11-es ajánlási pontban Z. Kárpát Dániel. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
4 igennel nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 12-es pontban Koszorús László képviselő úr. Kérdezném az előterjesztő
álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Igen, ez támogatom.

ELNÖK: A kormány?
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BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
18 igennel és 6 tartózkodás mellett támogatta.

A 13. pontban Koszorús László képviselő. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Igen, ez támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatta.

A 14-es pontban, összefüggésben a 28-assal Z. Kárpát Dániel képviselő úr.
Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
4 igennel nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 15-ös pontban Z. Kárpát Dániel. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
4 igennel nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 16-os pontban, összefüggésben a 23, 27-essel, Z. Kárpát Dániel. Kérdezném az
előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom, de olyan kérdéskört vet föl,
amelyet meg kell oldani. Gyakorlatilag, hogy a NAV-on belül a vámhatóság vagy az
adóhatóság kezelje a kérdéskört, és úgy néz ki, hogy praktikusabb lenne, hogy az adóhatóság.
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Az indítvány ebben a formájában nem támogatható, várhatóan kapcsolódóval az ő általa
javasolt elképzelés megvalósítható.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Egyetértek a
képviselő úrral, szintén nem támogatjuk, de a NAV-val egyeztettünk tegnap, és ők is
támogatták, hogy a vámszervhez telepítsük ezt az ellenőrzési funkciót.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
4 igennel nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 17-es ajánlási pontban, összefüggésben a 21-essel, dr. Garai István Levente és
Kovács Tibor képviselők. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? Alelnök úr,
parancsolj!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Meg szeretném kérdezni, hogy miért nem támogatja,
ugyanis ez csak annak a kifejtése, amit előszeretettel használnak az egészségügyi célú
termékadóval kapcsolatban az előterjesztők. Ez csak azt fejti ki, hogy ténylegesen kerüljön ez
a bevétel az E-Alaphoz, tehát ne csak azáltal szolgálja az egészséget preventív módon, hogy
ezeket, a feltehetően drágábbá váló élelmiszereket kevésbé fogyasszák, hanem azáltal is, hogy
ez a bevétel az Egészségügyi Alap hasznára kerüljön. Ezt rögzíti ez a javaslat. Én úgy
gondolom, hogy ha komolyan veszik a saját indoklásukat, akkor ezt támogatniuk kell, és erre
kérném önöket.

ELNÖK: Azért arra kíváncsi vagyok képviselő úr, hogy az előző néhány esztendőben
hány olyan módosító indítvány volt, ahol a felcímkézést ilyen hevesen támogatták a
kormánypártok a bevételeknél. (Derültség.) Előterjesztő?

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Röviden megindokolnám: a szocialista frakció
több, egymással ellentétes tartalmú módosító indítványt nyújtott be az így beszedett adó
felhasználására. Lesz olyan indítvány, amit szintén nem fogok támogatni. Ott a zöldségek-
gyümölcsök áfa-körének a nulla százalékba sorolását javasolják, ugyanezen adótartam, amit
most bevételként hozunk, ennek a kompenzációjával próbálja meg a nulla körbe sorolását.
Ugyanakkor a parlamenti vitában és az általános vitában elmondtuk, és a bizottságoknak is az
előterjesztésben, hogy népegészségügyi célokra szeretnénk fordítani. Az itt lévő indítvány
viszont megkötné és konkretizálná, hogy az Egészségbiztosítási Alapnál szeretné ezt
felhasználni. Hozzáteszem, hogy több képviselő szeretné konkretizálni. Van, aki az orvosok
fizetését szeretné majd nevesíteni. Egyik ilyet sem támogatom. A népegészségügyi célra
fordítása ezen alapnak sokkal szélesebb kategóriát jelent, minthogy konkretizálnák egy-egy
feladathoz.
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ELNÖK: Parancsolj, alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Én el tudom képzelni, hogy ez az ellenzéki képviselők
részéről felkínált paletta a kormánytöbbség számára, és nagy örömmel fogadnám, hogyha
megfogalmazná az előterjesztő, hogy mik azok a szélesebb konkrét célok népegészségügyi
területen. Garanciákat szeretnénk, hogy nem marad elszállt szó ez az indoklás, hanem
kerüljön bele ebbe a törvénybe, hogy melyek azok a megvalósulási formák, amelyek révén ez
a húszmilliárdos többletteher, mert ez azért az, mert ezt a fogyasztók fogják megfizetni, ennek
a garanciái azért kerüljenek bele. Ha ezt bemutatják, azt én örömmel fogadom.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Lesz ilyen. Költségvetési törvénynek hívják.
(Derültség.)

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Ha jól értem, akkor ez a költségvetési törvény bevételi
oldalát erősíti kizárólag. Mert a Font Sándor elnök úr válaszából az derül ki, hogyha csak a
költségvetési törvény adhat garanciát az egészségügyi célú felhasználásra, akkor ez a törvény
a költségvetésnek csak a bevételi oldalát kívánja erősíteni. Ez is egy válasz, csak ez a
rosszabbik szcenárió, amire mi gondoltunk, hogy bemegy a nagy kalapba, és az egészségügy
majd kap, amennyit kap. Keveset.

ELNÖK: Kíván-e az előterjesztő vagy a kormány reagálni?

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Igen, ez a törvényes szcenárió. Minden
adóbevétel felhasználási módját a költségvetési törvényben rögzítjük. Mint említettem, nem
javasoljuk, hogy egy témakörre lekössük. Több képviselő indítványozott több témakörre való
lekötést. Egyiket sem javasoljuk, a népegészségügyi kérdés szélesebb kör. Lesz olyan terület,
ami például a Vidékfejlesztési Minisztériumot érinti, mondjuk a magyar élelmiszerek
propagálását a fogyasztók felé, amelyekről köztudott, hogy egészségesebb. Ezt is
idetartozónak gondoljuk.

ELNÖK: Jó. A vitát lezárnám. Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) A bizottság 6 igennel nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 18-as ajánlási pontban Garai István Levente és Simon Gábor képviselők,
összefüggésben a 22-essel tesznek javaslatot. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
6 igennel nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 19-es pontban Gyenes Géza képviselő módosító indítványa. Kérdezném az
előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.
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ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
6 igennel nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 20-as pontban Szilágyi László képviselő úr. Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
2 igennel nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 25-ös pont, Gőgös Zoltán, Ficsor Ádám, Harangozó Gábor és társai indítványa.
Kérdezném az előterjesztő álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság
2 igennel nem támogatta, és egyharmadot sem kapott.

A 26-os pontban Nógrádi Zoltán és Vécsey László. Kérdezném az előterjesztő
álláspontját.

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom.

ELNÖK: A kormány?

BALOG ÁDÁM helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány
sem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? (Nincs
jelentkező.) Ki az, aki támogatja? Az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelentkező.) A
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen helyettes államtitkár
úrnak és Font Sándornak a jelenlétet. Mivel végére értünk, ezt a napirendi pontot lezárom.
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Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/3649. számú törvényjavaslat (A
Mezőgazdasági bizottság önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

Ja, bocsánat, Font képviselő úr még marad a következő napirendnél. Adunk egy
ajánlást a képviselő úrnak. Egy nagyon fajsúlyos módosító indítvány van. Főosztályvezető-
helyettes asszonyt tisztelettel üdvözlöm a minisztérium nevében. Az 1-es ajánlási pontban, és
az egyetlenben Rubovszky György, valamint Lukács László és Kapus Krisztián tesznek egy
módosításra javaslatot. Előterjesztő?

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Támogatom.

DR. NAGY OLGA főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium):
Támogatja a tárca.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel? Józsa István alelnök úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Pusztán azt szeretném kérdezni, az eredeti
előterjesztésben hogy maradhatott benne ilyen slendrián megfogalmazás, mint ami most itt
zárójelbe kerül – nagyon helyesen. Miért nem lehetett pontosan meghivatkozni már az eredeti
előterjesztésben is?

FONT SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Hát ez egy opcionális kérdés, ha szabad így
megfogalmaznom. Maradjunk annyiban, hogy örülök neki, hogy az ellenzéknek is tetszik ez a
pontosított megfogalmazás, amely egyértelműen definiálja az elővásárlás és elő-haszonbérleti
jogokat a helyben lakóknak, családi gazdaságoknak.

ELNÖK: Kivételesen én tudok segíteni az alelnök úrnak, mert ez volt téma, és
emlékszem rá. Itt a Nemzeti Földalapról szóló törvény és a földtörvény között, ha jól tudom,
nincs teljes összhang megfogalmazás tekintetében. És azért kellett pontosítani, hogy világos
legyen, hogy egyébként milyen elővásárlási jogról beszélünk, és melyik jogszabály alapján.
Azt kellett pontosítani benne. Ilyen meg szerintem az, hogy adott esetben két jogszabály
összhangját megteremtő jogszabály-előkészítés zajlik, többek között erre való a parlamenti
vita, azért kell olyankor átnézni az Országgyűlés apparátusának és más apparátusoknak is az
ezzel kapcsolatos törvényjavaslatokat. Ilyen azért bőven előfordult minden ciklusban.
Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, döntenénk erről. Mind az előterjesztő,
mind a tárca támogatta a módosító indítványt. Ki támogatja? (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. Ezzel a napirendi pont végére értünk. Képviselő
úrnak és főosztályvezető-helyettes asszonynak is köszönöm a jelenlétet.

Egyebek

Egyebekben nekem csak annyi mondanivalóm van, hogy holnap 9 órakor találkozunk.



- 15 -

Viszonylag nagy számú a napirendünk, de remélhetőleg nem lesz túl hosszú. Úgyhogy
kérném képviselőtársaimat, hogyha lehet, akkor 9-kor legyenek jelen. Köszönöm szépen. A
bizottság ülését berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 32 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


